
De nieuwe Curve-collectie van Skovby

Verfrissend en elegant: meer ruimte met een eenvoudige ronding

Deens designmerk Skovby verrast met de nieuwe Curve-collectie. Haal elegante 
organische vormen in huis voor die typisch Scandinavische look met een twist. Of moeten 
we zeggen… met een buiging?

De nieuwe Curve-reeks bestaat uit de vitrinekast #410, tv-meubel #411 en een dressoir in 
3 maten. De collectie is beschikbaar in 6 uitvoeringen: eiken naturel in olie of lak, eiken wit 
olie, eiken zwart gelakt en noten in lak of olie. 

Alle stukken hebben dezelfde gebogen fronten en 6 slanke poten. Diezelfde gebogen vorm 
keert ook terug in een nieuwe stoel – een update van een Skovby-klassieker.

De nieuwe tafel #126 gooit het dan weer resoluut over een andere boeg met een strakke 
hoekige look. 
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Laat je stijl zien
Vitrinekast #410

Je originele verzameling of bijzondere objecten in stijl laten zien? De vitrinekast #410 
toont je stijl op meer dan één manier. Het is een traditionele vitrinekast met glazen deuren 
bovenaan en fronten in houtfineer onderaan.

De elegante kast is in al haar eenvoud een eyecatcher op zich: net als de andere meubels 
in de nieuwe Curve-reeks heeft ze een licht gebogen voorkant. Opvallend daarbij: de kast 
lijkt onderaan over vier kastdeuren te beschikken, maar het zijn eigenlijk twee fronten met 
een fijne lijn erin aangebracht. Zo krijgt de kast een nog lichtere uitstraling.

De vitrinekast rust op 6 slanke poten van massief hout: de kast staat daardoor uiterst stabiel 
en lijkt toch te zweven. 

Een knap staaltje vakmanschap, deze vitrinekast, waar ook nog eens heel veel in past. Een 
houten legplank en 2 glazen legplanken bieden veel opbergruimte, en 2 ledlampjes zetten 
in de schijnwerpers wat gezien mag worden. 

“De vitrinekast #410 toont je stijl op meer dan één manier.”



Beleef je tv-kamer anders 
TV-meubel #411

De ruimte rond de tv oogt vaak rommelig door alle apparatuur en snoeren die niet te 
vermijden vallen. Enter: het tv-meubel #411. 

Dit tv-meubel uit de Curve-collectie oogt stijlvol en luchtig, dankzij het kenmerkende 
gebogen front en de 6 stevige, maar slanke poten met een trapeziumvorm. 

Bovendien zitten er over het volledige front gesloten kastdeuren, die alle apparaten aan 
het oog onttrekken. Hoe dat kan? Het tv-meubel is uitgerust met Skovby Remote Link®. 
Die functie maakt het mogelijk om alle apparatuur te bedienen met de afstandsbediening, 
terwijl de deuren netjes gesloten blijven. 

Goed voor een heel nieuwe beleving van je tv-kamer. 

“Het kenmerkende gebogen front onttrekt alle apparaten aan het oog.”

Thuis in elk interieur, in elke stijl
Dressoir #414

Dressoir #414 is het grootste dressoir uit de Curve-collectie en garandeert véél opbergruimte, 
met praktische legplanken en 2 lades met soft-closesluiting.

Net als de andere meubels uit de Curve-collectie bestaat de voorkant uit gebogen deuren 
in houtfineer. Het lijken 8 kleinere deurtjes, maar in feite zien we hier 4 deuren, elk optisch 
lichter gemaakt met een horizontale sierlijn. 

Het dressoir is knap door z’n eenvoud en toch opvallend door die typische ronding. Ook de 
6 fijne poten met een trapeziumvorm zijn allesbehalve alledaags. 



Met keuze uit het lichte ‘Oak’, het donkere ‘Walnut’ en de zwarte ‘Black Oak’ past dit dressoir 
in elk interieur, in elke stijl.

Dressoirs #413 en #412: kleinere maten, grootse uitstraling

De dressoirs #413 en #412 zijn net als de #414 fraaie blikvangers in je interieur, maar in een 
iets kleiner formaat.
 
Dressoir #413 lijkt 6 kastdeuren te hebben, en de #412 heeft er schijnbaar 4. Ook deze kleinere 
dressoirs kregen een horizontale sierlijn over de fronten, die zorgt voor een gestroomlijnde 
look. In werkelijkheid heeft dressoir #413 3 kastdeuren, terwijl dressoir #412 er 2 heeft.

Beide kasten bieden in elk geval veel praktische opbergruimte, handig verpakt in bijzonder 
vakmanschap.

“De dressoirs kregen een horizontale sierlijn over de fronten, die zorgt voor een gestroomlijnde 
look.”



Met traditioneel Nederlands uittreksysteem 
Eettafel #126 

Heb je regelmatig extra tafelgasten? De nieuwe Skovby-eettafel #126 is strak, eigentijds 
en vooral heel flexibel als het op zitplaatsen aankomt.

Eerst en vooral zijn de tafelpoten schuin en richting het midden van het tafelblad geplaatst. 
Dat laat meer beenruimte ter hoogte van de hoeken van de tafel.

Maar dat is niet alles: in deze eettafel integreerde Skovby een traditioneel Nederlands 
uittreksysteem. Een toepassing die al in de 15de eeuw in Nederland werd uitgevonden. Het 
uittreksysteem is heel eenvoudig te bedienen. Twee ingebouwde uittrekbladen glijden 
vlot onder beide kanten van het tafelblad vandaan om de tafel tot haar volle lengte uit te 
breiden.

Terug naar een compactere tafel? Wanneer je het centrale tafelblad lichtjes opheft, kan je 
de uittrekbladen makkelijk terug op hun plaats duwen. Kies voor één of twee uittrekbladen, 
en je maakt plaats voor 6 tot 10 mensen. 

Interieur in balans

Het hoekige design van eettafel #126 vormt een prachtig contrast met de gebogen vormen 
van de Curve-collectie. De designs vullen elkaar aan als yin en yang, voor een interieur in 
balans.

De houtkleuren zijn identiek aan de kleuren die in de Curve-reeks worden gebruikt: Oak, 
Walnut en Black Oak. Voor de eettafel #126 heb je daarnaast ook de keuze uit zwart of wit 
laminaat.



Stoel #46 – Hoge rugleuning met gebogen vorm 

De nieuwe eetkamerstoel #46 heeft de Skovby-klassieker #52 als uitgangspunt. Dezelfde 
beproefde kwaliteit, maar de #46 biedt een hogere rugleuning in gebogen houtfineer.

Deze comfortabele designstoel heeft een onderstel van hoogkwalitatief massief hout, met 
zacht gebogen poten. De zitting is bekleed met leer of stof uit de Skovby-collectie.

De rugleuning in voorgevormd fineer biedt ondersteuning en comfort aan de rug, maar het 
oog wil ook wat: de drie horizontale lijnen vormen esthetisch de kers op de taart van deze 
– nu al – designklassieker.  

Stoel #47 – Royale zitting en zacht comfort  

Neem plaats op de #47… en je wil er niet meer weg. De zacht beklede zitting veert flexibel 
mee. Dankzij een springveermechanisme past de rugleuning zich aan de bewegingen van 
je lichaam aan: zo kan je rekenen op maximale ondersteuning van je rug in wisselende 
zithoudingen.

Het tijdloze en duurzame frame in massief hout vormt de basis van de zitting, die volledig 
voorzien is van een zachte schuimvulling voor ongeëvenaard comfort.

De kanten van de houten poten en royale zitting zijn afgerond. Daardoor is de stoel visueel 
maar ook letterlijk zacht. Bekleding van leer of stof uit de Skovby-collectie maakt het plaatje 
compleet.



Over Skovby

Deens familiebedrijf Skovby staat al sinds 1933 symbool voor eenvoud, functionaliteit en 
vakmanschap. 

Duurzaamheid was altijd al deel van de bedrijfsfilosofie. Tot op vandaag produceert Skovby 
alle meubilair lokaal, in de drie eigen fabrieken in Denemarken. Skovby gebruikt alleen hout 
uit duurzaam beheerde wouden, en alle houtoverschotten worden opgewerkt. Het bedrijf 
investeert daarnaast in energie-efficiënte machines. 

 

Maar het allerbelangrijkste: een Skovby-meubel gaat een leven lang mee. De 
kwaliteit is ongeëvenaard en de ontwerpen zijn tijdloos. 

Persteksten en fotomateriaal zijn beschikbaar op www.ariespr.be/newsroom. 
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